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Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy   

                    od 06.00 hodin dne 07. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 08. 07. 2010 

 

06.08 -  6,  Dejvická, stanice metra   

 -stanice- 

Jednotka HZS DPP vyprostila osoby z provozního výtahu stanice metra. Výtah se 

následkem poruchy nedostal do určené polohy. 

 

07.00 – 9, Litvínovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost ZZS za pouţití lezecké techniky 

násilný vstup přes balkon do bytu. V bytě nalezla nemohoucí osobu ve vaně a 

předala ji do péče ZZS. 

 

07.16 – 14, Bryksova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 zasypala sorbentem PHM uniklé na komunikaci 

z OA bez r. z. a zbylé zachytila. 

 

07.59 – 1, Celetná   

  -veřejná budova- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí AZ-30 padající omítku z budovy 

soudu. 

 

08.42 – 15, Štěrboholská   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k nakloněnému stromu. Průzkumem 

zjistila, ţe nebezpečí nehrozí a poučila volajícího. 

 

09.01 – 14, Lipnická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k otevření bytu pro Policii ČR. Byt byl 

otevřen bez zásahu jednotky uţivatelem. 

 

09.09 – 16, Ţitavského   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny, odpojila AKU a odstranila vozidla 

z vozovky. Předáno PČR. 

 

09.52 – 15, Ke Kablu   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 

 

11.00 – 8, Cínovecká   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dodávkového 

automobilu. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny, odpojila AKU a pomocí 

AD-20 převrátila vozidlo zpět na kola. Předáno PČR. 

 

11.01 – 6, José Martího    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 zasypala sorbentem PHM uniklé na komunikaci 

z OA a zbylé zachytila. 
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11.05 – 11, V jezírkách   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem 5 l uniklého hydraulického 

oleje. 

 

11.41 – 6, Aviatická (hangár F)  

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 

 

12.15 – 8, Zenklova   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 ve spolupráci s Policií ČR zajistila a odvezla 

k likvidaci 1,5 kg rtuti. 

 

13.33 – 6, Bělohorská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP zasypala sorbentem PHM uniklé na komunikaci z autobusu 

MHD. 

 

13.34 – 6, M. J. Lermontova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k otevření bytu pro Policii ČR. Byt byl 

otevřen bez zásahu jednotky uţivatelem. 

 

13.49 – 3, Křivá    

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost PČR za pouţití lezecké techniky 

násilný vstup přes balkon do bytu. V bytě nalezla osobu exitus. 

 

13.50 – 10, Na spojce   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR za pouţití ţebříku násilný 

vstup přes okno do bytu. V bytě nalezla spící osobu, která byla v pořádku. 

 

14.07 – 4, Spořilovská    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 zasypala sorbentem PHM uniklé na komunikaci 

z nákladního automobilu. 

 

16.50 – 10, Jabloňová   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k otevření bytu pro Policii ČR. Po 

dohodě s Policií jednotka nezasahovala, byt neotvírala. 

 

17.08 – 3, Biskupcova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost ZZS za pouţití ţebříku násilný 

vstup přes okno do bytu. V bytě nalezla osobu exitus. 

 

17.40 – 8, Vosmíkových   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu. V bytě nalezla nemohoucí osobu a předala ji do péče ZZS. 

 

18.31 – 15, Rezlerova   

 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 4 asistovala Městské policii při odchytu kočky na 

stromě. Kočka předána Městské policii. 

 

18.34 – 19, Schoellerova   

 -rybník- 

 Jednotka SDH Letňany pročistila pomocí ţenijního nářadí ucpaný přítok rybníka.  

 

18.57 – 13, Modrá   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala sorbentem uniklé PHM na ploše 2 x 4 

metry na komunikaci.  

 

19.28 – 11, Roztylská   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k otevření uzamčeného osobního 

automobilu, ve kterém se nacházelo malé dítě. Dítě bylo vyproštěno před 

dojezdem jednotky na místo případu. Předáno Policii ČR. 

 

19.57 – 6, Liberijská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela na ţádost Policie ČR byt v obytném 

objektu. Předáno policii. 

 

20.06 – 17, Na radosti   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo zjištěno ţádné 

neţádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 

 

22.34 – 3, Jana Ţelivského   

 -odpad- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k údajnému poţáru odpadu. Na 

místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

23.27 – 8, Glowackého   

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k údajnému poţáru kontejneru. Na 

místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

23.29 – 10, Mokřanská    

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila pomocí AZ 30 nalomené větve, které 

hrozily pádem na komunikaci. Předáno Policii ČR. 

 

00.07 – 13, Vlachova  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru mohlo být úmyslné zapálení nebo 

nedbalost při kouření. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 

  

00.43 – 4, Druţstevní ochoz  

 -obytný objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 6 a 1 byly přivolány k případu poţáru v obytném 

objektu. Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár nástěnky na chodbě v 1.NP 

objektu. Poţár byl likvidován nájemníky domu vodou z místního zdroje. Jednotky 

provedly odvětrání objektu. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 
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Poţárem byla zničena nástěnka a poškozena omítka na chodbě. Na místě MOP 

Pankrác.   

 Škoda: 1.000,-Kč 

 

01.25 – 3, Přemyslovská  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár starého koberce a  

malého mnoţství odpadu na volném prostranství. Příčinou vzniku poţáru bylo 

úmyslné zapálení. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

01.44 – 4, 5.května   

 -škola- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 uzavřela hlavní přívod vody do školy, kde praskla 

hadička na WC a vodou prosákla čtyři podlaţí. Předáno správci. 

 

01.47 – 18, Křivoklátská  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zcela zničen. Dále došlo 

k poškození plastového odpadkového koše. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna, 

mohlo se jednat o úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. Policie se 

nedostavila. 

 Škoda: 8.000,-Kč 

 

02.01 – 8, U Balabenky  

 -popelnice- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu 

v popelnici. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna, mohlo se jednat o úmysl nebo 

nedbalost při kouření. Policie se nedostavila.  

 Škoda: 0,-Kč 

 

03.23 – 7, U Uranie   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 

Předáno Městské policii. 

 

03.43 – 10, Ukrajinská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS SŢDC likvidovala následky dopravní nehody motocyklu a vlaku. 

Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru a uniklé PHM byly asanovány sorbentem. 

Předáno Policii ČR. 

 

05.36 – 10, Ukrajinská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS SŢDC ochladila pomocí RHP CO2 ţhnoucí agregát na ţelezničním 

voze. K poţáru nedošlo. 

 

 

   


